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Noty o Autorach

WŁodzimierz Banasik, doktor, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych 
w Warszawie. Autor licznych artykułów i monografii. Zainteresowania badawcze: 
problematyka społeczno-gospodarcza samorządu terytorialnego i funkcjonowania 
gospodarki turystycznej. 

Andrzej Chodubski , profesor doktor habilitowany, pracownik Instytutu Politologii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Autor po-
nad 1200 publikacji, w tym m.in. Wstępu do badań politologicznych. Zainteresowania 
badawcze: metodologia badań politologicznych, przemiany unifikujące i dywersyfi-
kujące ład kulturowo-cywilizacyjny, w tym ruchy migracyjne, zbiorowości polonijne. 

Andrzej Czajowski, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Teorii Poli-
tyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: 
przemiany polityczne na obszarze postsowieckim, polityka jako dziedzina ludzkiej 
aktywności, polityczność zjawisk społecznych, problematyka władzy, kultury, de-
cyzji, działań i konfliktów politycznych.

Tomasz Czakon, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Filozofii Praktycznej 
i Coachingu Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Filozoficznego. Zainteresowania badawcze: filozofia społeczna, 
szczególnie problemy wolności, równości, sprawiedliwości oraz koncepcje dobrego 
społeczeństwa/państwa, a także etyka społeczna i filozofia praktyczna. 

Krzysztof Czekaj, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Katedry Socjologii Stosowanej 
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i Dezorganizacji Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii UP. Zainteresowa-
nia badawcze: socjologia miasta, socjologia problemów społecznych, kryminolo-
gia, polityka społeczna, praca socjalna, planowanie społeczne, socjologia grup dys-
pozycyjnych.

Katarzyna Czornik, doktor, pracownik w Zakładzie Stosunków Międzynarodo-
wych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodo-
wych, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, szczególnie polityka USA wobec 
Bliskiego Wschodu i Federacji Rosyjskiej, a także terroryzm międzynarodowy i fun-
damentalizm islamski, konflikty zbrojne i spory międzynarodowe, bezpieczeństwo 
międzynarodowe, polityka zagraniczna Polski.

Anna CzyŻ, doktor habilitowana, pracownik w Zakładzie Systemów Politycznych 
Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: sys-
temy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, samorząd terytorialny oraz 
współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Sylwester Fertacz, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Historii Najnowszej 
1918‒1945 Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współinicja-
tor i inicjator badań z zakresu słowianofilstwa polskiego w XX wieku, wywózki 
Górnoślązaków do pracy przymusowej w ZSRR w 1945 roku oraz Marca 1968 roku 
w uczelniach śląskich. Redaktor naczelny parametryzowanego czasopisma „Wieki 
Stare i Nowe” (2010‒2016). Zainteresowania badawcze: słowianofilstwo w XX wie-
ku, historia Rosji i ZSRR oraz innych krajów Europy Wschodniej.

Marian Gierula, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Dziennikarstwa Instytutu 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainte-
resowania badawcze: media i dziennikarstwo lokalne w Polsce i na świecie, typolo-
gia mediów lokalnych, transformacja polskiego systemu medialnego po 1989 roku, 
transformacja rosyjskiego systemu medialnego oraz krajów byłego ZSRR.

RafaŁ Glajcar, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Systemów Politycz-
nych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wielu monografii i ar-
tykułów, redaktor prac zbiorowych. Zainteresowania badawcze: demokratyczne in-
stytucje, systemy wyborcze, konsolidacja demokracji ze szczególnym uwzględnie-
niem Polski i państw Grupy Wyszehradzkiej.

PaweŁ Grzywna, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Nauko-
wych. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo zdrowotne i społeczne, polityka 
zdrowotna oraz zrównoważony rozwój.
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Mateusz Hudzikowski, doktor. Pracę doktorską pt. Europa Środkowa i Wschodnia w opi-
niach francuskich ośrodków badawczych, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka 
Barańskiego, obronił na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach w 2013 roku. Zainteresowania badawcze: metodologia badań polityki, teo-
ria gier, francuska polityka wewnętrzna i zagraniczna.

Jan Iwanek, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, kierownik Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwi-
niętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Zainteresowania badaw-
cze: współczesne systemy polityczne państw demokratycznych, ustrój polityczno-
-prawny Hiszpanii, prawo konstytucyjne porównawcze, teoria demokracji, a także 
międzynarodowe stosunki polityczne USA‒Ameryka Łacińska.

Marek Jachimowski, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Dziennikarstwa 
Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych UŚ (2008‒2015). Autor 
teoretycznej koncepcji periodycznej komunikacji medialnej. Współautor całościo-
wych badań nad mediami lokalnymi i regionalnymi. Organizator i pierwszy koor-
dynator programu ERASMUS na WNS UŚ. Autor i organizator polsko-niemieckich 
warsztatów dziennikarskich studentów WNS UŚ i studentów dziennikarstwa Uni-
wersytetu w Dortmundzie. Uczestnik międzynarodowych programów badawczych. 

Krzysztof Janik, doktor, pracownik Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, doktorat z nauk politycznych obronił na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, promotor ponad 100 prac 
magisterskich. Minister spraw wewnętrznych i administracji (2001‒2004). Przewodni-
czący Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2004). Zainteresowania badawcze: problema-
tyka bezpieczeństwa wewnętrznego, a także funkcjonowanie systemów politycznych.

Jerzy Jaskiernia, profesor doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarzą-
dzania, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodo-
wego Publicznego UJK. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Wiceprezydent 
Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich 
Rady Europy (FP-AP) oraz marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. 

Jan Kantyka, profesor doktor habilitowany, pracownik w Instytucie Naukowym 
Bezpieczeństwa Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu. Wieloletni pracownik w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydzia-
łu Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
TWP w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu historii najnowszej oraz nauk 
o polityce. Zainteresowania badawcze: historia Polski XX wieku, szczególnie dzieje 
polityczne oraz partie polityczne.
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Zbigniew Kantyka, doktor, pracownik w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycz-
nej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Zainteresowania badawcze: teoria polityki, historia myśli politycznej i me-
todologia badań politycznych.

MirosŁaw Karwat, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Filozofii i Teo-
rii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Ko-
mitetu Nauk Politycznych PAN. Zainteresowania badawcze: metodologiczne pro-
blemy nauki o polityce, teoria polityki, zagadnienia kultury politycznej i patologii 
polityki, socjotechnika.

Mariusz KolczyŃski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, kierownik 
Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi INPiDz UŚ. Zainteresowania ba-
dawcze: komunikowanie polityczne, marketing polityczny, rywalizacja polityczna.

Jerzy KornaŚ, profesor doktor habilitowany, pracownik w Katedrze Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: współ-
czesna myśl polityczna, polska myśl polityczna XIX–XXI wieku, myśl polityczna Na-
rodowej Demokracji, elity polityczne II Rzeczypospolitej, system polityczny PRL, 
transformacja ustrojowa i system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, służba cy-
wilna w Polsce, globalizacja a współczesne państwo.

Krzsztof Krysieniel, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły 
Bankowej, pracownik w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Zamiej-
scowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. Członek Team Europe przy Przedstawiciel-
stwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: systemy poli-
tyczne państw byłej Jugosławii (szczególnie Bośnia i Hercegowina oraz Chorwacja), 
transformacje ustrojowe w państwach postkomunistycznych.

Sebastian Kubas, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Systemów Politycz-
nych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prezes Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych w Katowicach. Autor, współautor i współredaktor 
książek i artykułów poświęconych systemom politycznym Węgier, Czech i Słowacji, 
a także Japonii i samorządowi III RP. Zainteresowania badawcze: systemy politycz-
ne państw Europy Środkowej, samorząd terytorialny RP, demokracja. 

BoŻena Kubiczek, doktor, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Kor-
czaka w Warszawie. Zainteresowania badawcze: polityka oświatowa, zarządzanie 
oświatą, doskonalenie kadr oświatowych w zakresie wdrażania zmian makrosyste-
mowych, kierowania oświatą, kształtowania kompetencji.

Tomasz Kubin, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodo-
wych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
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towicach. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe, szczególnie inte-
gracja europejska, m.in.: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w UE, Unia 
Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE, 
oraz problematyka dotycząca Białorusi.

Joanna Lustig, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek To-
warzystwa Inicjatyw Naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. 
Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, współpraca organów administracji 
publicznej z podmiotami trzeciego sektora w Polsce, tworzenie, finansowanie oraz 
działalność podmiotów gospodarki społecznej w Polsce.

Alfred Lutrzykowski, profesor doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Ad-
ministracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wieloletni pra-
cownik Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Autor licznych opracowań. Zainteresowania badawcze: problemy samo-
rządu terytorialnego w Polsce i w pozostałych państwach Unii Europejskiej. 

Krzysztof ŁabędŹ, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Akademii Ignatia-
num w Krakowie, pracownik w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych 
Instytutu Nauk o Polityce i Administracji AIK. Zainteresowania badawcze: współ-
czesny system polityczny Polski, szczególnie rola opozycji politycznej, a także so-
cjologia polityki, kultura polityczna i najnowsza historia Polski.

Zbigniew Machelski, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Systemów 
Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania ba-
dawcze: teoria demokracji, systemy polityczne, opozycja polityczna i struktury te-
rytorialne państwa.

Łukasz Makowski, doktor, pracownik w Zakładzie Zarządzania Wydziału Zamiejsco-
wego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracę doktorską pt. Kształto-
wanie się systemu politycznego Łotwy i jego związki ze sferą gospodarczą w procesie demokraty-
zacji, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Barańskiego, obronił na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2009 roku. Doradca i tre-
ner biznesu. Zainteresowania badawcze: zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, 
marketing i sprzedaż, komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe oraz prawo.

Marta Michalczuk-WlizŁo, doktor, pracownik w Zakładzie Systemów Politycznych 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest prawnikiem i politologiem. Promotor 
pomocniczy w 2 przewodach doktorskich, promotor ponad 100 prac magisterskich. 
Zainteresowania badawcze: ustrój prawno-konstytucyjny Polski, ustrój polityczny 
państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 

Marek Migalski, doktor, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był posłem do Parlamentu Europejskie-
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go w latach 2009‒2014 oraz wiceprezesem partii Polska Jest Najważniejsza i Polska 
Razem. Specjalizował się w tematyce systemów partyjnych. Jest pisarzem oraz ko-
mentatorem polityki w mediach ogólnopolskich. Zainteresowania badawcze: teoria 
demokracji, media oraz kwestie związane z problematyką powstawania i kształto-
wania się narodów.

Kazimierz Miroszewski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ, pracownik w Zakładzie Historii 
Najnowszej po 1945 roku Instytutu Historii UŚ. Zainteresowania badawcze: histo-
ria Polski od 1944 roku, szczególnie dzieje Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskie-
go, a także funkcjonowanie aparatu represji, obozów pracy przymusowej, obozów 
radzieckich na ziemiach polskich oraz przemiany społeczno-polityczne na terenie 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku.

Marian Mitręga, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Polityki Społecznej In-
stytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Autor ok. 100 artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej polityki społecz-
nej oraz społecznych implikacji transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodar-
ki. Zainteresowania badawcze: socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie 
węgla kamiennego oraz problem bezrobocia na Górnym Śląsku.

MaŁgorzata MyŚliwiec, doktor habilitowana, pracownik w Zakładzie Systemów Po-
litycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, docent Fakulty veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě. Zainteresowania badawcze: problematyka systemów politycz-
nych państw basenu Morza Śródziemnego, szczególnie systemy polityczne Hiszpa-
nii i Maroka, a także teoria współczesnych nacjonalizmów oraz ugrupowań regio-
nalnych i etnoregionalnych w Europie, teoria współczesnej demokracji, problemy 
administracji publicznej i szeroko pojęta kwestia śląska.

Zbigniew Oniszczuk, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Komunikowania 
Międzynarodowego i Systemów Medialnych Instytutu Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współzałożyciel Polskiego Towa-
rzystwa Komunikacji Społecznej, pełniący obecnie obowiązki wiceprezesa (od 2007 
roku). Kierownik grantu NCN OPUS 10 poświęconego badaniom nad powiązaniami 
pomiędzy elitami mediów i polityki w Polsce (od 2016 roku). Członek Niemieckiego 
Towarzystwa Medioznawczego ‒ Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunika-
tionswissenschaft (od 2004 roku). Autor blisko 80 artykułów i rozpraw. Zainteresowa-
nia badawcze: funkcjonowanie mediów masowych, ich relacja z systemem politycz-
nym, udział mediów w komunikowaniu politycznym i public relations, przemiany 
w systemie medialnym Polski i innych krajów. 

Beata Petrecka, doktor, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Zainteresowania 
badawcze: elity władzy oraz samorząd terytorialny w Polsce.
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BoŻena Pietrzko, doktor, pracownik w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej 
Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Zainteresowania badawcze: zagadnienia samorządu lokalnego i regionalnego 
oraz problemy współczesnej Rosji i państw powstałych po rozpadzie Związku Ra-
dzieckiego.

BogusŁawa PodsiadŁo, doktor, pracownik w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Poli-
tycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Zainteresowania badawcze: problematyka niemiecka i europejska 
w kontekście polskiej myśli politycznej, samorząd terytorialny w Polsce.

Jakub PrzewoŹnik, doktor, pracownik Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz rad-
ny Miasta Oświęcim. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęci-
miu, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Robert Rajczyk, doktor, pracownik w Zakładzie Systemów Politycznych Polski 
i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendysta Taiwan Fellowship Pro-
gramme (2015, 2017). Zainteresowania badawcze: systemy polityczne państw Euro-
py Środkowej i Wschodniej, szczególnie Republiki Mołdawii, Rumunii, Bałkanów 
oraz krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także komunikacja społeczna i propaganda.

Jan RÓg, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Socjologii Organizacji 
Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor ponad 100 publi-
kacji naukowych, w tym monografii, prac zbiorowych i artykułów naukowych. Za-
interesowania badawcze: zagadnienia dotyczące socjologii gospodarki, socjologii po-
granicza i socjologii społeczności lokalnych. 

Jerzy Sielski, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, pracownik w Zakła-
dzie Polityki Publicznej Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UJD. Autor 
ponad 100 prac naukowych. Zainteresowania badawcze: teoria polityki, decydowa-
nie polityczne, osobowość polityczna, przywództwo polityczne, współczesne syste-
my polityczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania polskiego systemu partyjnego. 

Alicja StępieŃ-KuczyŃska, profesor doktor habilitowana, kierownik Katedry Sys-
temów Politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań Wschod-
nioeuropejskich UŁ (ICEER). Redaktor czasopisma „Eastern Review”. Zainteresowa-
nia badawcze: procesy transformacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Natalia StępieŃ-Lampa, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Insty-
tutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Skarbnik Towarzystwa Inicja-
tyw Naukowych. Redaktor tematyczny z zakresu polityki społecznej w Zespole Re-
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dakcyjnym czasopisma naukowego ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Zain-
teresowania badawcze: problematyka wyrównywania szans edukacyjnych, polityka 
edukacyjna, zjawisko ubóstwa, w tym jego przestrzenna koncentracja.

MieczysŁaw Stolarczyk, profesor doktor habilitowany, wieloletni kierownik Za-
kładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych publikacji z zakre-
su stosunków międzynarodowych. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich 
i habilitacyjnych. Zainteresowania badawcze: problem niemiecki po II wojnie świa-
towej, polityka zagraniczna RFN, stosunki polsko-niemieckie, problemy integracji 
europejskiej, ewolucja systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym, 
relacje transatlantyckie, bezpieczeństwo międzynarodowe w pozimnowojennej Eu-
ropie, polityka zagraniczna RP, miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa Polski oraz 
stosunki polsko-rosyjskie.

Jacek Surzyn, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Myśli Politycznej i Teorii 
Polityk Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Autor pracy Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjo-
nistycznej (2014). Zainteresowania badawcze: problematyka filozoficzno-polityczna.

Patrycja Szostok-Nowacka, doktor habilitowana, pracownik w Zakładzie Dzien-
nikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Zainteresowania badawcze: psychologia komunikowania oraz ko-
munikowanie polityczne, szczególnie komunikowanie lokalne w jego samorządo-
wym wydaniu, relacje między komunikowaniem samorządowym a poziomem ak-
tywności społeczności lokalnych.

Janusz Sztumski, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Socjologii w Gór-
nośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Przez 
wiele lat pracy zawodowej związany był z Uniwersytetem Śląskim. Autor wielu prac 
naukowych, w tym m.in. Konfliktu społecznego, Elit w procesie transformacji społeczno-
-gospodarczej i politycznej Polski, Metodologicznych problemów systemowej analizy społe-
czeństwa. 

Agnieszka Turska-Kawa, doktor habilitowana. Redaktor naczelna czasopisma na-
ukowego „Political Preferences”. Delegatka Polski w Management Committee COST 
Akcji CA15207 „Professionalisation and Social Impact of European Political Science” 
(2016‒2020). Autorka monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zain-
teresowania badawcze: zachowania wyborcze, w szczególności ich psychologiczne 
determinanty, przywództwo polityczne i kompetencje obywatelskie.

Jacek Wojnicki, profesor doktor habilitowany, zastępca dyrektora Instytutu Europe-
istyki ds. dydaktycznych i jakości kształcenia na Wydziale Nauk Politycznych i Stu-
diów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy Wy-
działu Nauk Politycznych w Akademii Humanistycznej w Pułtusku (2001‒2012). 
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Zainteresowania badawcze: współczesne systemy polityczne, samorządy lokalne 
i regionalne, szczególnie państw bałkańskich.

Waldemar Wojtasik, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Systemów Po-
litycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ponad 100 publikacji (w tym 
6 monografii), redaktor 16 prac zbiorowych. Jeden z założycieli czasopisma nauko-
wego „Political Preferences”. Zainteresowania badawcze: kwestie partycypacji spo-
łecznej w różnych wymiarach aktywności (wyborczej, politycznej i ekonomicznej). 

Zygmunt WoŹniczka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, kierownik Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska w Za-
kładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Był także pracownikiem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Katowicach. Zainteresowania 
badawcze: historia Polski, szczególnie historia Śląska. 

Sylwester WrÓbel, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Teorii Polity-
ki i Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych publikacji z zakresu teorii polityki, sa-
morządu terytorialnego w państwach europejskich. Promotor i recenzent wielu prac 
doktorskich i habilitacyjnych. Zainteresowania badawcze: zagadnienia teorii pań-
stwa i prawa oraz samorządu terytorialnego.

BoŻena Zasępa, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaintereso-
wania badawcze: demografia, demograficzne uwarunkowania polityki społecznej, 
polityki rodzinnej oraz zabezpieczenie społeczne, szczególnie systemy zabezpiecze-
nia emerytalnego.

Jacek ZieliŃski, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach, pracownik Instytutu Nauk Społecznych i Bez-
pieczeństwa UPH w Siedlcach. Współprzewodniczący Międzynarodowych Studiów 
Doktoranckich na Łotwie z zakresu gospodarki i polityki regionalnej. Wykładowca 
w Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze oraz visiting profesor na Uniwer-
sytecie w Tambowie (Rosja). Zainteresowania badawcze: systemy polityczne państw 
powstałych w wyniku rozpadu ZSRR, szczególnie państwa bałtyckie. 

Marek Żmigrodzki, profesor doktor habilitowany, rektor Wyższej Szkoły Ekono-
mii i Innowacji w Lublinie. Wieloletni kierownik Zakładu Systemów Politycznych 
na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor 
wielu publikacji. Zainteresowania badawcze: ustrój prawny Polski, system organów 
ochrony prawnej w Polsce, system sądownictwa powszechnego i administracyjne-
go w Polsce, a także zagadnienia związane z transformacją systemów politycznych 
współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
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